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ΚΑΝΟΝΙΜΟ 

ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΑΙΓΙΧΝ 

ΚΑΙ ΑΣΟΜΧΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΓΑΠ ΑμεΑ) «ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ» 
ΣΟΤ Ν.Π.Ι.Γ. «ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» 

 
 

ΑΡΘΡO 1 

ΤΣΑΗ – ΜΟΡΦΗ 
Τν Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ θαη Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΚΓΑΠΑκεΑ) 

«Απηνλνκία θαη επηθνηλσλία», απνηειεί δνκή δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο παηδηώλ θαη αηόκσλ  
κε αλαπεξίεο. Η ζπγθεθξηκέλε δνκή αλήθεη ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Καιακαξηάο 
Κ.Δ.Γ.ΚΑ., ε νπνία είλαη Ννκηθό Πξόζσπν Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΚΟΠΟ 
Ο ζθνπόοηνπ Κέληξνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.4756/2020 είλαη ε δεκηνπξγηθή 
απαζρόιεζε ησλ παηδηώλ θαη ησλ ελειίθσλ αηόκσλ κε αλαπεξία, ε θνηλσληθή έληαμε κέζσ 

ηεο νκαδηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο κέζσ ηεο απόθηεζεο 
δεμηνηήησλ απηνεμππεξέηεζεο θαη ε ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ ηδίσλ θαη ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο. 
 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

Τν ΚΓΑΠΑκεΑ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηνπ όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ ζην 

άξζξν 2, πξνβιέπεηαη λα παξέρεη ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο: 
1. Αζθαιή απαζρόιεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ησλ παηδηώλ/εθήβσλ/ 

αηόκσλ κε αλαπεξίεο, κε ηελ αλάπηπμε εμαηνκηθεπκέλεο ή νκαδηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 
2. Αηνκηθή θαη νκαδηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ/εθήβσλ/αηόκσλ κε αλαπεξίεο πάλσ ζε 

ζέκαηα απηνεμππεξέηεζεο (δηαηξνθήο, θαζαξηόηεηαο, πγηεηλήο θ.α.). 
3. Αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ. 

4. Υινπνίεζε πξνγξακκάησλ έθθξαζεο θαη ςπραγσγίαο, άζθεζεο ιόγνπ, άζιεζεο θαη 

ζσκαηηθήο αγσγήο. 

5. Αλάπηπμε θηιηθώλ δεζκώλ θαη θνηλσληθώλ ζρέζεσλ. 

6. Ψπρνινγηθή ππνζηήξημε ηνπ ηδίνπ ηνπ παηδηνύ/ εθήβνπ/ ελήιηθα κε αλαπεξία θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο πνπ θξνληίδεη ην παηδί/ έθεβν/ ελήιηθα κε αλαπεξία. 

7. Δθπαίδεπζε ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ θαηάιιειε αληηκεηώπηζε ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθώλ θξνληίδαο θαη εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ/εθήβσλ/ αηόκσλ κε 

αλαπεξίεο. 

8. Δλεκέξσζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη παξαπνκπή ηνπο ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ 

θάιπςε εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθώλ ησλ παηδηώλ κε αλαπεξίεο. 

9. Γηαζύλδεζε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ νξγαληζκώλ 

ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, ηνπο θνξείο θαη ηηο ππεξεζίεο ζηήξημεο θαη 

δηεθδίθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο, κε ην δίθηπν ππεξεζηώλ 

πξσηνβάζκηαο πγείαο ηεο πεξηνρήο. 

10.Γηαζύλδεζε κε θνξείο πνπ πινπνηνύλ πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΧΡΑΡΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 

Τν ΚΓΑΠ AκεΑ ζα ιεηηνπξγεί  ζε εηήζηα βάζε από 1 Σεπηεκβξίνπ έσο 31 Ινπιίνπ θαζεκεξηλά 

από ηηο 06.00πκ- 14.00κκ θαη 14.00κκ- 22.00κκ ζε δύν (2) βάξδηεο, εθηόο Σαββάηνπ θαη 
Κπξηαθήο θαη ησλ επίζεκσλ αξγηώλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΣΗ ΓΟΜΗ 

 
1. Σύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκόλ Γ.Π.Γ11 νηθ./31930 ΚΥΑ (ΦΔΚ Τεύρνο δεύηεξν , αξ. 

θύιινπ 2240/31-05-2021), ζην Κέληξν θαη γηα θάζε βάξδηα ιεηηνπξγίαο 

απαζρνινύληαη ππνρξεσηηθά σο εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, νη παξαθάησ εηδηθόηεηεο: 

 Φπζηθήο Αγσγήο (ΑΔΙ) 

 Κνηλσληθήο εξγαζίαο (θνηλσληθόο Λεηηνπξγόο, απόθνηηνο ΑΔΙ ή ΑΤΔΙ ή ΤΔΙ) ή 

Ψπρνιόγνο (ΑΔΙ), Κνηλσληνιόγνο (ΑΔΙ) ή πηπρηνύρνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ή 

Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο. 

 Δξγνζεξαπείαο (ΑΔΙ,ΑΤΔΙ ή ΤΔΙ) κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο. 

 Φξνληηζηήο-ζπλνδόο ΑκεΑ (ΓΔ). 

 

2. Σην Κέληξν απαζρνιείηαη ππνρξεσηηθά θαη πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο - βνεζεηηθώλ 

εξγαζηώλ, θαζώο θαη Οδεγόο (ΓΔ), αλ ην Κέληξν δηαζέηεη ή κηζζώλεη εηδηθό όρεκα γηα 

ηε κεηαθίλεζε ησλ σθεινπκέλσλ. 

 

3. Σην Κέληξν επηπιένλ ησλ παξαπάλσ ππνρξεσηηθώλ από ηνλ Νόκν εηδηθνηήησλ, 

δύλαηαη λα απαζρνιείηαη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ σθεινύκελσλ παηδηώλ θαη 

αηόκσλ ΑκεΑ, πξνζσπηθό άιισλ επηζηεκνληθώλ εηδηθνηήησλ, όπσο Δηδηθόο 

Παηδαγσγόο, Φπζηθνζεξαπεπηήο κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, Λνγνζεξαπεπηήο κε 

άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη Ννζειεπηήο. 

 
4.   Πιένλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο παξ. 1 δύλαηαη λα πξνζιακβάλνληαη: 

α. Δθπαηδεπηέο Τερληθνί (ΓΔ θαη απόθνηηνη Σρνιώλ ΟΑΔΓ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ κε ηξηεηή 
εκπεηξία ζην αληηθείκελν). 
β. Δηδηθό βνεζεηηθό πξνζσπηθό, Κνηλσληθνί Φξνληηζηέο ή Δπηκειεηέο Πξόλνηαο ή απόθνηηνη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ΙΔΚ ή απόθνηηνη ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο κε αληίζηνηρε 
θαηάξηηζε ή/θαη εκπεηξία ζηελ παξνρή θνηλσληθήο θξνληίδαο ζε ζέκαηα αλαπεξίαο. 

γ. Σπκπιεξσκαηηθά, εηδηθνί γηα ηελ δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε (απόθνηηνη ΑΔΙ, ΑΤΔΙ ή ΓΔ κε 
πηζηνπνηεκέλεγλώζε θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε αληηθείκελα, όπσο 
ελδεηθηηθά ε κνπζηθή, ην ζέαηξν, θαη ηα εηθαζηηθά). 

 
5. Με απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ.  νξίδεηαη ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ΚΓΑΠ AκεΑ. 

Ο/ε Γηεπζπληήο/ληξηα αζθεί ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο απηήο επί πιένλ ησλ θύξησλ 
θαζεθόλησλ ηνπ. 
 

6. Τα ¾ ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο δνκήο, πξνζιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά σο εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθό ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 
 

Αρμοδιόηηηες Γιεσθσνηή/νηριας ηης Γομής 

 
Οη αξκνδηόηεηεο ηνπ Υπεύζπλνπ/εο ηεο δνκήο αθνξνύλ ζηελ δηνίθεζή ηεο θαη ζηελ 

δηαζθάιηζε ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 
Σπγθεθξηκέλα: 

1. Φξνληίδεη γηα ηε δηαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηώλ  πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηε ζύγρξνλε αληίιεςε γηα ηελ αλαπεξία, πξνάγνληαο ηελ 

απηνλνκία ησλ παηδηώλ /εθήβσλ/αηόκσλ κε αλαπεξία. 

2. Έρεη ηελ επζύλε ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΓΑΠ ΑκεΑ θαη ηεο ηήξεζεο 

ηνπσξαξίνπ. 

3. Έρεη ηελ επζύλε ηήξεζεο ησλ απαξαίηεησλ βηβιίσλ ηεο δνκήο  

4. Έρεη ηελ επζύλε δηαθύιαμεο ηεο αζθάιεηαο, εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ηνπ απνξξήηνπ 

ησλ ηεξνπκέλσλ ζηνηρείσλ πξνο ηνλ ζθνπό ηεο απαγόξεπζεο παξάλνκεο 

επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ σθεινύκελσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο 

δνκήο. 

5. Δηζεγείηαη πξνο ηα όξγαλα δηνίθεζεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ 

ζύλλνκε θαη εύξπζκε ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο. 

6. Σπληνλίδεη θαη θαζνδεγεί ην πξνζσπηθό ηεο Γνκήο 

Τα παξαπάλσ θαζήθνληα αζθνύληαη επηπιένλ ησλ θαζεθόλησλ ηεο θύξηαο ζέζεο ηνπ/ηεο 

Γηεπζπληή/ληξηαο.  
 
 

 
Αρμοδιόηηηες Κοινωνικού Λειηοσργού 

 
Οη αξκνδηόηεηεο ηνπ Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύλ αθνξνύλ ζε: 

1. Καηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ησλ θνηλσληθώλ αλαγθώλ ηεο πεξηνρήο 

2. Κνηλσληθή εξγαζία κε: α) άηνκα, β) νκάδεο αηόκσλ (νηθνγέλεηα θ.η.ι.),γ) θνηλόηεηα 

3. Γηεξεύλεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ εηδηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ αηόκσλ ήησλ νκάδσλ 

4. Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνπιεπηηθνύ, ππνζηεξηθηηθνύ ραξαθηήξα, ελίνηε κε ηελ 

ζπλεξγαζία ηνπ ςπρνιόγνπ ηεο δνκήο. 

5. Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο ππεξεζηώλ 

6. Δπαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηεο θνηλόηεηαο (δηνξγάλσζεεκεξίδσλ, δηαιέμεσλ, 

έθδνζε ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ θ.η.ι.) 

7. Σπκβνιή ζηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θνηλσληθννηθνλνκηθώλπξνβιεκάησλ ηνπ 

αηόκνπ ή ηεο νηθνγέλεηαο 

8. Τήξεζε αηνκηθώλ θαθέισλ ησλ σθεινύκελσλ 

9. Γηαζύλδεζε θαη παξαπνκπή ζε ππεξεζίεο όπσο: α) Ννκαξρηαθήο θαηηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, β) Υγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο,γ) Δθπαηδεπηηθέο 

κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο, δ) Ιαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα, ε)Φνξείο θαη ππεξεζίεο 

ζηήξημεο θαη δηεθδίθεζεο δηθαησκάησλ ησλ αηόκσλ κεαλαπεξίεο, ζη) Φνξείο 

πινπνίεζεο επαγγεικαηηθώλ πξνγξακκάησλ. 

10.Σπλεξγαζία κε ηνλ Υπεύζπλν ηεο δνκήο θαη ηηο ππόινηπεο επηζηεκνληθέο εηδηθόηεηεο 

σο πξνο ηελ ελεκέξσζε ησλ ςπρνθνηλσληθώλ αλαγθώλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη 

ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο θαη ηελ από θνηλνύ ζπλεξγαζία γηα ηελ βέιηηζηε ηθαλνπνίεζε 

ηνπο. 
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11.Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Υπεύζπλνπ ηεο δνκήο ζε πεξίπησζε επεηγνπζώλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ αθνξνύλ ηελ πγεία ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. 

Αρμοδιόηηηες Φστολόγοσ 
 

1. Ψπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή ζε αηνκηθό θαη νκαδηθό επίπεδν, ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ησλ πξνζσπηθώλ 

πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηώλ ηνπο.  

2. Γεκηνπξγία ςπρνεθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ κε ζηόρν ηελ ςπρνεθπαίδεπζε, ηελ 

εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζην άηνκν κε αλαπεξία αιιά θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ, 

αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ, ηνπο παξάγνληεο δειαδή εθείλνπο πνπ είλαη 

άξξεθηα ζπλπθαζκέλνη κε απηή. 

3. Δθκάζεζε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ θαηάθηεζε ηεο πξνζσπηθήο 

απηνλνκίαο θαη θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία.  

4. Δθπαίδεπζε απηόλνκεο δηαβίσζεο θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ 

(νηθηαθέο εξγαζίεο, δηαρείξηζε ρξεκάησλ, απηόλνκε κεηαθίλεζε). 

5. Δλίζρπζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνάγνπλ ηελ αλαγλώξηζε, ηελ έθθξαζε, ηε ξύζκηζε 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

6. Δθκάζεζε δεμηνηήησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ απηό-ξύζκηζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

νξγάλσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαζώο θαη ζηε ζέζπηζε θαη ζηαδηαθή θαηάθηεζε ζηόρσλ. 

7. Σρεδηαζκόο εμσηεξηθώλ δξάζεσλ νη νπνίεο ζηνρεύνπλ ζηελ άξζε ηνπ θνηλσληθνύ 

απνθιεηζκνύ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αξλεηηθώλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ αλαπεξία. 

8. Γηαζύλδεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα θαη ζπλδηνξγάλσζε 

δξάζεσλ, ζηελ θνηλόηεηα γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ αηόκσλ κε 

αλαπεξία. 

9. Σπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο θαη ππεξεζίεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε ζθνπό ηε 

βειηίσζε θαη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

10.Αλαδήηεζε θαη επηινγή δνκώλ, εθηόο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο κπνξνύλ λα 

εληαρζνύλ ηα άηνκα κε αλαπεξία γηα λα αλαπηύμνπλ θαη λα εληζρύζνπλ ηηο ηθαλόηεηεο 

ηνπο. 

11.Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαζώο θαη ησλ νηθνγελεηώλ 

ηνπο. 

12.Σπκβνπιεπηηθή γνλέσλ θαη επξύηεξεο νηθνγέλεηαο θαη ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε 

όιεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία. 

13.Γηεπθόιπλζε θαη ελδπλάκσζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο σο 

πξνο ηελ δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

14.Τήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ςπρνινγηθώλ θαη πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ αηόκσλ κε 

αλαπεξία θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο δενληνινγηθέο αξρέο ηεο 

επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπ ηδηόηεηαο θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπο 

από άηνκα ρσξίο εμεηδίθεπζε ζηελ επηζηήκε ηεο αλαπεξίαο. 

15.Καζνδήγεζε θαη επνπηεία ηνπ επηζηεκνληθνύ θαη βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ σο πξνο ηηο 

ςπρνθνηλσληθέο αλάγθεο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο θαη ηελ 

από θνηλνύ ζπλεξγαζία γηα ηελ βέιηηζηε ηθαλνπνίεζε ηνπο. 

Αρμοδιόηηηες Γσμναζηή/ζηριας 
 

Τν έξγν ηνπ/ηεο Γπκλαζηή/ζηξηαο αθνξά ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ άζιεζεο, 
ζσκαηηθήο αγσγήο θαη παηρληδηνύ. 
Σπγθεθξηκέλα: 

1. Σσκαηηθή άζθεζε 

2. Οκαδηθά αζιήκαηα 

3. Σπκκεηνρή ζε αζιεηηθνύο αγώλεο 
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4. Σπλεξγαζία κε άιια Κέληξα, Δηδηθά Σρνιεία, Αζιεηηθά Σσκαηεία Αηόκσλ κε αλαπεξίεο 

ζην πιαίζην αζιεηηθώλ δηνξγαλώζεσλ 

5. Σπλεξγαζία κε ηνλ Υπεύζπλν ηεο δνκήο θαη ηηο ππόινηπεο επηζηεκνληθέο εηδηθόηεηεο 

σο πξνο ηελ ελεκέξσζε ησλ ςπρνθνηλσληθώλ αλαγθώλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη 

ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο θαη ηελ από θνηλνύ ζπλεξγαζία γηα ηελ βέιηηζηε ηθαλνπνίεζε 

ηνπο. 

6. Δλεκέξσζε ηνπ Υπεύζπλνπ ηεο δνκήο γηα ηε θαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο πγείαο ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξία. 

7. Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Υπεύζπλνπ ηεο δνκήο ζε πεξίπησζε επεηγνπζώλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ αθνξνύλ ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο. 

Αρμοδιόηηηες Δργοθεραπεσηή 
 

Τν έξγν ηνπ/ηεο Δξγνζεξαπεπηή / ηξηαο αθνξά ζηελ αλάπηπμε αηνκηθώλθαη θνηλσληθώλ 
δεμηνηήησλ. Σπγθεθξηκέλα: 

1. Αμηνιόγεζε ησλ αλαπηπμηαθώλ, αηζζεηηθνθηλεηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ δεμηνηήησλ ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξία. 

2. Καζνξηζκόο ησλ ζηόρσλ απνθαηάζηαζεο ησλ ειιεηκκαηηθώλ δεμηνηήησλ κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνάγνπλ ηνλ θηλεηηθό θαη αληηιεπηηθό ζπληνληζκό. 

3. Γηελεξγεί εξγνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε κε ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο δεμηόηεηεο ηνπ θάζε αηόκνπ κε αλαπεξία. 

4. Παξαθνινπζεί θαη εμεηάδεη ηελ πξόνδν ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ησλ αηόκσλ κε 

αλαπεξία 

5. Σπλεξγαζία κε ηνλ Υπεύζπλν ηεο δνκήο θαη ηηο ππόινηπεο επηζηεκνληθέο εηδηθόηεηεο 

σο πξνο ηελ ελεκέξσζε ησλ ςπρνθνηλσληθώλ αλαγθώλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη 

ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο θαη ηελ από θνηλνύ ζπλεξγαζία γηα ηελ βέιηηζηε ηθαλνπνίεζε 

ηνπο. 

6. Δλεκέξσζε ηνπ Υπεύζπλνπ ηεο δνκήο γηα ηε θαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο πγείαο ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξία. 

7. Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Υπεύζπλνπ ηεο δνκήο ζε πεξίπησζε επεηγνπζώλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ αθνξνύλ ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο. 

Αρμοδιόηηηες Φρονηιζηή/σνοδού ΑμεΑ 

 
Τν έξγν ηνπ/ηεο Κνηλσληθνύ Φξνληηζηή αθνξά ζηελ παξνρή αηνκηθήο 
ππνζηήξημεο πξνο ην ρξήζηε βάζεη ησλ αλαγθώλ ηνπ. Σπγθεθξηκέλα: 

1. Υπνζηεξίδεη σο πξνο ηηο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, ζρεδόλ ζε 

όιεο ηηο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπο. 

2. Αλαιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπαιέηαο, ηελ αηνκηθή πγηεηλή, θαζαξηόηεηα, αιιαγή 

ξνύρσλ θαη δηεπθόιπλζε θαη βνήζεηα σο πξνο ηελ ζίηηζε θαη θαηαλάισζε θαγεηνύ θαη 

γεληθά ζηελ απηνεμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ πνπ ην ρξεηάδνληαη. 

3. Αλαιακβάλεη ηε κεηαθνξά ακαμηδίσλ ζηηο εμσηεξηθέο δξάζεηο νη νπνίεο ζηνρεύνπλ 

ζηελ άξζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αξλεηηθώλ 

ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ αλαπεξία. 

4. Μεηαθνξά ακαμηδίσλ θαη δηεπθόιπλζε ζηηο δξάζεηο εληόο δνκήο όηαλ απαηηείηαη 

επηθνπξηθά ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο δνκήο (ςπρνιόγνο, γπκλαζηηθή, 

εξγνζεξαπεία). 

5. Πξνζθέξεη βνήζεηα ζηελ απνβίβαζε θαη ηελ επηβίβαζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ζην 

εηδηθό όρεκα ηεο δνκήο 
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6. Σπλεξγαζία κε ηνλ Υπεύζπλν ηεο δνκήο θαη ηηο ππόινηπεο επηζηεκνληθέο εηδηθόηεηεο 

σο πξνο ηελ ελεκέξσζε ησλ ςπρνθνηλσληθώλ αλαγθώλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη 

ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο θαη ηελ από θνηλνύ ζπλεξγαζία γηα ηελ βέιηηζηε ηθαλνπνίεζε 

ηνπο. 

7. Δλεκέξσζε ηνπ Υπεύζπλνπ ηεο δνκή 

8. ο γηα ηε θαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο πγείαο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. 

9. Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Υπεύζπλνπ ηεο δνκήο ζε πεξίπησζε επεηγνπζώλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ αθνξνύλ ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο. 

10.Αηνκηθή πγηεηλή, θαζαξηόηεηα, ππνζηήξημε ζην θαγεηό, ππνζηήξημε ζηελ ιήςε 

θαξκάθσλ, ππνζηήξημε ζε κεηαθνξά – κεηαθίλεζε – ζπλνδεία. 

Αρμοδιόηηηες Οδηγού 

Τν έξγν ηνπ/ηεο νδεγνύ αθνξά ζηελ εθηέιεζε κεηαθηλήζεσλ/ 
κεηαθνξώλ, ζύκθσλα πάληα κε ηνπο θαλόλεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ησλ 
εηδηθώλ αξρώλ πξνζηαζίαο θάζε αηόκνπ. Σπγθεθξηκέλα: 

1. Μεηαθνξά ησλ παηδηώλ θαη αηόκσλ κε αλαπεξία από θαη πξνο ην ΚΓΑΠ κεΑ 

2. Μεηαθνξά ησλ παηδηώλ θαη αηόκσλ κε αλαπεξία ζε πεξηπηώζεηο εθπαηδεπηηθώλ 

εθδξνκώλ, επηζθέςεσλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ 

3. Μεηαθνξέο / κεηαθηλήζεηο ή άιιεο εξγαζίεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη από 

ηνλ / ηελ Γηεπζπληή/ληξηα  ηνπ ΚΓΑΠ ΑκεΑ ή ηα όξγαλα δηνίθεζεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

4. Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Υπεύζπλνπ ηεο δνκήο ζε πεξίπησζε επεηγνπζώλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ αθνξνύλ ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο. 

 

 
Αρμοδιόηηηες προζωπικού καθαριόηηηας 

1. Δξγαζίεο θαζαξηόηεηαο εζσηεξηθώλ ρώξσλ 

2. Δξγαζίεο θαζαξηόηεηαο εμσηεξηθώλ ρώξσλ 

3. Βνεζεηηθέο εξγαζίεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη από ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ληξηα ηνπ ΚΓΑΠ 

ΑκεΑ 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΧΝ 
 

Σην αξρείν ηεο Γνκήο ζα ηεξνύληαη ηα αθόινπζα: 
1. Αηνκηθόο θάθεινο γηα ηνλ θάζε εμππεξεηνύκελν κε ηελ αίηεζε εγγξαθήο,ηα 

δηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο, ην θνηλσληθό ηζηνξηθό θαη ην δειηίν  αμηνιόγεζεο θαη 

παξαθνινύζεζεο 

2. Βηβιίν ή θάθεινο δξαζηεξηνηήησλ. Σην βηβιίν ζα θαηαγξάθνληαη θαζεκεξηλά νη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλέπηπμαλ νη σθεινύκελνη ζε νκάδεο ή αηνκηθά βάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Θα ζπκπιεξώλεηαη από ηελ θάζε εηδηθόηεηα πνπ απαζρνιείηαη κε ηνπο 

σθεινύκελνπο 

3. Βηβιίν ζπκβάλησλ: όπνπ ζα εγγξάθνληαη ηα θαζεκεξηλά ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ 

αθνξνύλ ηόζν ηα παηδηά θαη ελήιηθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο όζν θαη ηελ ππεξεζία, αιιά 

θαη εθδειώζεηο ή άιιεο δξάζεηο. 

4. Βηβιίν παξνπζίαο εμππεξεηνπκέλσλ  

5. Βηβιίν ή θαηάζηαζε παξνπζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ 
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ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 
 

Τν πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζην ΚΓΑΠ ΑκεΑ ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Δπηρείξεζε 

ηα πηζηνπνηεηηθά πγείαο θαη όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε 
λνκνζεζία. 

Τν πξνζσπηθό δεζκεύεηαη από ην απόξξεην ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ 
εμππεξεηνπκέλσλ θαη ηελ αζθαιή ηνπο ηήξεζε. 
Τν πξνζσπηθό ππνρξενύηαη λα ζπκβάιεη ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΓΑΠ ΑκεΑ θαη λα 

εθηειεί ην έξγν πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. Δπίζεο, κέζσ ηνπ έξγνπ ηνπ, πξέπεη λα πξνάγεη θαη 
λα εληζρύεη ηελ απηνλνκία, ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

εμππεξεηνπκέλσλ. 
Οη ώξεο πξνζέιεπζεο θαη απνρώξεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ είλαη αλάινγεο κε ην σξάξην 
εξγαζίαο θαη ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΓΑΠ ΑκεΑ. 

Αδηθαηνιόγεηε απνπζία ηνπ πξνζσπηθνύ από ην ΚΓΑΠ ΑκεΑ θαηά ηηο εξγάζηκεο ώξεο θαη 
ρσξίο άδεηα ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ληξηαο δελ επηηξέπεηαη. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΑΠΟΚΛΙΝΟΤΑ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 

 
Τα πεξηζηαηηθά απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ησλ σθεινύκελσλ παηδηώλ θαη αηόκσλ κε 

αλαπεξία ηεο Γνκήο θαηαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζην βηβιίν ζπκβάλησλ θαη 
αληηκεησπίδνληαη κε αηνκηθή θαη νκαδηθή ςπρνεθπαηδεπηηθή παξέκβαζε θαη ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ηεο Γνκήο. 

Ο Γηεπζπληήο/ληξηα ηεο Γνκήο ππνρξενύηαη λα εηζεγεζεί πξνο ηα όξγαλα δηνίθεζεο ηεο 
Δπηρείξεζεο επηπιένλ κέηξα ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε παξαπάλσ παξέκβαζε δελ επηθέξεη ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη δηαθπβεύεηαη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Γνκήο. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΥΧΡΧΝ ΓΟΜΗ 
 

Η Γνκή ηνπ ΚΓΑΠ ΑκεΑ θαζαξίδεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε από ην πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο 
ηεο Γνκήο. 

Ο/ε  Γηεπζπληήο/ληξηα ηεο Γνκήο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη ηα όξγαλα δηνίθεζεο ηεο 
Δπηρείξεζεο γηα θάζε αλαγθαία επηζθεπή ή ζπληήξεζε εμνπιηζκνύ ή ρώξσλ ηεο Γνκήο. 
Η Κ.Δ.Γ.ΚΑ. ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα ώζηε ε Γνκή λα έρεη ηνλ απαξαίηεην 

εμνπιηζκό πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη λα δηαηεξείηαη απηόο 
ιεηηνπξγηθόο θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

Τν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 1ε έσο ηελ 31ε Απγνύζηνπ εθάζηνπ έηνπο ε Κ.Δ.Γ.ΚΑ.  
πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο ησλ ρώξσλ ηεο Γνκήο. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΧΡΗΗ ΦΙΛΟΞΔΝΟΤΜΔΝΧΝ ΣΗ ΓΟΜΗ 

 
Τα θηινμελνύκελα παηδηά θαη άηνκα κε αλαπεξία ηεο Γνκήο, πξνζέξρνληαη ζηελ Γνκή θαη 
απνρσξνύλ από απηήλ, εληόο ηνπ ρξνληθνύ σξαξίνπ ηεο  βάξδηαο ζηελ νπνία έρνπλ 

εγγξαθεί. 
Γηα όπνηα από ηα θηινμελνύκελα παηδηά θαη άηνκα κε αλαπεξία απαηηείηαη ε πξνζέιεπζε θαη 

απνρώξεζε κε ζπλνδεία, ππνρξεσηηθά δειώλνληαη κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο, ηα ζηνηρεία ησλ 
ζπλνδώλ απηώλ ησλ θηινμελνύκελσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΔΠΙΚΔΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΗ ΓΟΜΗ 
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Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε επίζθεςε θαη παξνπζία κέζα ζηελ Γνκή αηόκσλ πνπ δελ αλήθνπλ 

ζην πξνζσπηθό ηεο Γνκήο, ζηελ ιίζηα θηινμελνπκέλσλθαη ηνπο ζπλνδνύο ηνπο, θαη ζηα 
όξγαλα δηνίθεζεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. θαη ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο. Από ηελ παξαπάλσ απαγόξεπζε 
εμαηξνύληαη ηα άηνκα ζηα νπνία έρνπλ αλαηεζεί από ηελ δηνίθεζε ηεο ΚΔΓΚΑ εξγαζίεο ή 

ππεξεζίεο πνπ αθνξνύλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο Γνκήο. 
Γηα επίζθεςε θαη παξνπζία ζηελ Γνκή αηόκσλ πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο απαηηείηαη άδεηα από ηα όξγαλα δηνίθεζεο ηεο ΚΔΓΚΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΔΠΙΛΟΓΗ ΦΙΛΟΞΔΝΟΤΜΔΝΧΝ 
 

Οη θηινμελνύκελνη επηιέγνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα κε βάζε ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία 
αλήθνπλ  σο αθνινύζσο: 
α. παηδηά έσο δώδεθα (12) εηώλ, 

β. έθεβνη ειηθίαο από δεθαηξηώλ (13) έσο δεθαεπηά (17) εηώλ, 
γ. ελήιηθεο από δεθανθηώ (18) έσο είθνζη ηεζζάξσλ (24) εηώλ θαη 

δ. ελήιηθεο από είθνζη πέληε (25) εηώλ θαη άλσ. 
Τν αξκόδην πξνζσπηθό ηεο Γνκήο ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα ώζηε ζηελ πεξίπησζε 
πνπ νη αηηήζεηο εγγξαθήο είλαη πεξηζζόηεξεο από ηελ δπλακηθόηεηα ηεο Γνκήο, λα 

εγγξάθνληαη θηινμελνύκελνη ζηελ Γνκή θαηά πξνηεξαηόηεηα κε βάζε ηηο παξαπάλσ 
ειηθηαθέο νκάδεο. Πξνο ηνλ ζθνπό απηό ε αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ δελ ζα ιακβάλεη ρώξα 

πξηλ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο. 
Η επηινγή ησλ σθεινπκέλσλ κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα  δηελεξγείηαη απηνηειώο ζε 
θάζε θαηεγνξία ειηθηαθήο νκάδαο, ώζηε ελ δπλάκεη θηινμελνύκελνη θάζε ειηθηαθήο 

θαηεγνξίαο λα κελ δύλαηαη λα απνθιεηζηνύλ από αλήθνληεο ζε επόκελε ειηθηαθή θαηεγνξία. 
Μεηά ηελ παξαπάλσ πξνηεξαηνπνίεζε ε επηινγή ησλ θηινμελνύκελσλ δηελεξγείηαη κε βάζε 

ηα θξηηήξηα θαη ηελ ζρεηηθή κνξηνδόηεζε πνπ πξνβιέπνληαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ εηήζην 
πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο από εζληθνύο πόξνπο ή πόξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 
έληαμε σθεινύκελσλ ζε Κ.Γ.Α.Π.ΑκεΑ.  

Οη αηηήζεηο εγγξαθήο ππνβάιινληαη γηα  σθεινύκελεο/νπο ηεο Πξάμεο <<Δλαξκόληζε 
νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο>>, ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, εθόζνλ ππάξρνπλ 

θελέο ζέζεηο εμππεξεηνπκέλσλ ζηελ Γνκή. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ – ΛΟΙΠΑ ΘΔΜΑΣΑ 

 

Οπνηνδήπνηε  ζέκα ζρεηηθό κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο Γνκήο  δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη δελ 
έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα αλσηέξσ, ξπζκίδεηαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο απνθάζεηο 

ηνπ  Γ.Σ ηεο ΚΔΓΚΑ. 
Η δηάξθεηα ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ. 
Αλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ ή ηελ αιιαγή ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΓΑΠ 

ΑκεΑ, πξνθύςεη αλάγθε αλαζεώξεζεο, ηξνπνπνίεζεο ή ζπκπιήξσζεο ηνπ παξόληνο 
Καλνληζκνύ, αξκόδην όξγαλν λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο είλαη ην Γ.Σ. ηεο ΚΔΓΚΑ. 
 


